
Dobrý den,
rádi bychom Vás a Vaše kolegy pozvali k účasti na desátém ročníku tradiční konference Fibre Concrete 
2019, kterou bude naše katedra pořádat v září tohoto roku. Konference bude zaměřena na problematiku 
vláknobetonů (FRC), textilních betonů (TRC) a ultravysokohodnotných betonů (UHPC) a bude mít dvě 
části.

První, novou částí bude Workshop Fibre Concrete (17. září 2019), který proběhne v českém jazyce. 
Obsahem budou vystoupení předních odborníků z praxe zaměřená na jejich zkušenosti z oblastí 
technologie, navrhování a aplikací FRC, TRC a UHPC v České republice a zejména pak moderovaná 
diskuse. Workshop bude zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast na něm bude pro 
odbornou veřejnost zdarma.

Navazovat pak bude klasická konference (17. – 20. září 2019), která bude probíhat v angličtině. Zasílání 
vědeckých příspěvků je možné v období od 15. ledna do 15. března 2019 prostřednictvím webové 
stránky concrete.fsv.cvut.cz/fc2019. Na této adrese naleznete i další podrobnosti ke konferenci. 
Zasílají se rovnou plné články, nikoliv abstrakty. Sborník z konference bude indexován v databázích 
Scopus a Web of Science.

U příležitosti konference se uskuteční také doprovodná výstava. Pro vystavovatele budou připraveny 
výstavní prostory v místě konání akce. Vystavovatelé tak budou mít možnost setkat se s potenciálními 
klienty a informovat je o portfoliu svých produktů. Kromě výstavních prostor Vám nabízíme také 
možnost prezentace Vaší firmy formou umístění reklamního banneru nebo distribuci Vašich reklamních 
materiálů účastníkům konference. 

Rozsah a detaily firemní účasti je možné dohodnout při osobní schůzce, telefonicky nebo mailem. 
Pro Vaši informaci uvádíme kontakty na členy organizačního výboru:
Michaela Frantová,  608 224 177, michaela.frantova@fsv.cvut.cz
Josef Fládr, 773 023 275, josef.fladr@fsv.cvut.cz

Veškeré administrativní činnosti včetně vystavování faktur pro nás zajišťuje sekretariát konference 
společnost Conference Partners Prague s. r. o., jejichž kontakty naleznete v zápatí tohoto dopisu.

Pevně doufáme, že společně najdeme vhodnou formu prezentace Vaší firmy u příležitosti konání této 
významné konference a těšíme se na setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem,
za organizační výbor Fibre Concrete 2019
Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
Katedra betonových a zděných konstrukcí  Fakulty stavební ČVUT v Praze.
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